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ตุรก ีเทีย่วครบ เทีย่วคุม้  

จุดเด่น 

 

 ชมเมอืงอสิตนับลู สเุหร่าสนี ้าเงนิ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย, ฮปิโปโดรม, พระราชวงัทอปกาปี, สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย ฯลฯ 

 ชม สสุานอตาเตริก์ แหง่นครอังการ่า  

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี นครใตด้นิ, พพิธิภัณฑก์ลางแจง้, Pigeon Valley, Monk Valley 

 ชมเมอืงคอนยา่ พพิธิภัณฑเ์มฟลานา  

 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย), เฮยีราโปลสิ (บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ)์ 

 ชม เมอืงรเิวยีร่าแหง่ตรุก ีเมอืงอนัตลัยา เมอืงชายทะเลรมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

 ชม ประตชูยั และ เมอืงทา่ Kaleici ของนครอนัตลัยา 
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ชื่อโปรแกรม ตุรก ีเทีย่วครบ เทีย่วคุม้   
จ ำนวน 8 วนั 6 คนื 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วนัที ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ - โดฮำ - อสิตนับูล 

 

08:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R สายการ
บนิ AIR ASTANA AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 
 

16:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

17:55 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่KC911 

 

20:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตันบลู ประเทศตรุก ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสูท่ี่
พัก 

 
ทีพ่กั  Ramada Plaza Tekstilkent Hotel หรอืเทยีบเทำ่             

 

   
 

วนัที ่2 อสิตนับูล - องักำรำ่ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมอ 

 นครอสิตันบูล (Istanbul) เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรกี (14.16 
ลา้นคน ในปี 2556) ตัง้อยู่บรเิวณ 2 ฝ่ังชอ่งแคบบอสฟอรัสซึง่ยาว 31 กโิลเมตร และเป็นเสน้ทางน ้าทีเ่ชือ่มทะเล

ด ากับทะเลมาร์มาราท าใหอ้สิตันบูลแบง่เป็น 2 ฝ่ัง คอื ฝ่ังทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และฝ่ังทวปี
เอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ค าวา่ อสิตันบลู มาจากภาษากรกี แปลวา่ "ในเมอืง" หรอื "ของเมอืง" ในอดตีอสิตันบูล

เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกต่างกันออกไป เชน่ ไบ

แซนทอีุม, คอนสแตนตโินเปิล, สแตมโบล, อสิลามบูล เป็นตน้ ศูนย์กลางของนครอสิตันบูลจะอยู่ในบริเวณ 
สลุตา่นอะหเ์ม็ต (Sultanahmet) ซึง่เป็นเมอืงเกา่ (Old City) เป็นทีต่ัง้ของพระราชวงั โบสถค์รสิต ์มัสยดิอสิลาม 

โบราณสถาน พพิธิภัณฑ ์อาคารแบบออตโตมันและแบบยโุรป ยังคงไวซ้ึง่บรรยากาศของวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย
ของอารยธรรมไบแซนไทน ์และออตโตมัน น าทา่นเยีย่มชมเมอืงเกา่และถ่ายรูปกับ สเุหร่าสนี ้าเงนิ Blue Mosque 

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหนึ่ง ซึง่ชือ่นี้ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้

ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1  
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ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสสุลต่านอาหร์เหม็ด หรือ ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) เดมิเป็นสถานทีแ่ขง่มา้และแตง่กรฑีาในสมัยโรมัน ปัจจบุันมอีนุสาวรยีเ์หลอื 3 ชิน้ คอื เสาโอเบ
ลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเซยีสว, เสาบรอนซร์ูปงู, และเสาคอนสแตนตนิ รวมถงึ พระราชวังทอปกาปี (Topkapi 

Palace) สรา้งโดยสลุต่านเมหเ์มดที่ 2 หลังจากพชิติกรุงคอนสแตนตโินเปิลไดใ้นปี 1996 ทรงตัดสนิใจสรา้ง
พระราชวงับนเนนิเขาลกูที ่3 ใน 7 เนนิของเมอืงนี้ ทรงประทบัเพยีงไม่นาน ก็ยา้ยไปสรา้งใหมบ่นเดนิเขาลกูที ่1 

โดยสรา้งก าแพงขนาดใหญ่ตามแนวชายทะเลนับตัง้แตท่ะเลมารม์าราเรือ่ยไปจนถงึโกลเดนฮอรน์ เพือ่เป็นป้อม
ปราการกันขา้ศกึจากทะเล ตามแนวก าแพงมปีระตมูป้ีอมปืนอยูเ่ป็นทีต่ัง้ของปืนใหญ่ 2 กระบอก ทีเ่ตรยีมพรอ้มจะ

ยงิเรอืทกุล าทีเ่ขา้มารุกล ้าในรัศมี เรยีกวา่ประตปืูนใหญ่ ในภาษาเตริก์เรยีกวา่ ทอปกาปี (Topkapi) แปลวา่ประตู

ปืนใหญ่ จากนัน้น าทา่นสู ่สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจบุนั คอื พพิธิภัณฑฮ์ายา
โซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเดน่อยู่ทีย่อด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทนเ์ชน่กนั 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงองัการา (Ankara) หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวตัศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกี
ในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ รองจากนครอสิตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจ

กลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง

ประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตา่งๆ ในตรุก ีความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามปีระชากรจ านวน 4,965,542 คน (ปี 2555) ท า

ใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตรุก ีและอันดับ ๒ ในกลุม่เมอืงหลวงยโุรป ในขณะที่
นครอสิตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภูมภิาคมาร์มารานัน้ กรุงอังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ และ

เครอืขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจดุตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยง
ภมูภิาคตา่งๆ ของตรุกเีขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ทัว่ตรุกดีว้ย 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  Ickale Hotel หรอืเทยีบเทำ่             
                                       

 
 

วนัที ่3 องักำรำ่ - คปัปำโดเกยี - นครใตด้นิ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมอ 

 ก่อนอ าลา  เมืองอังการ่า  น าท่านชม สุสานอตาเติร์ก  (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk 

Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Atatürk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของ
ตรุกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรก (เป็นสสุานของ İsmet İnönü  

ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุกดีว้ย) อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944 
– 1953 ในธนบัตรตุรกทีีพ่ิมพ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย จากนั้น

เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 เมอืงคัปปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟที่

ไหลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดย
การกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลาไดป้รุงแตง่ดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา 

และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่วา่ ดนิแดนแห่งเทพนยิาย หรอื ดนิแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย  เมืองคัปปาโดเกียมี นครใตด้ิน 
Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการ

รุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม น าทา่นชมนครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คง
หนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมืองไคมักล ีUnderground City Derinkuyu or Kaymakli ทีม่ีความลกึถึง 11 ชัน้ (ลกึ

ทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใต ้

ดนินับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้
 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  Ramada Plaza Hotel หรอืเทยีบเทำ่             

                                       

 
 

วนัที ่4 คปัปำโดเกยี - พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ เกอเรเม - ชมโรงงำนพรม และหมูบ่ำ้นเซรำมคิ 

 

****โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร*์*** 
ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชม

ความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ขึน้
บอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคาประมาณ USD 200 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภัยทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุ

การขึน้บอลลนู และเครือ่งร่อนทกุประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม Goreme น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่

ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่

เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี 
ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าทา่นชม หุบเขา Pigeon Valley เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีแห่งใน Cappadocia เป็นพื้นทีว่กวน
แตง่ดงาม อันประกอบดว้ยหนิกอ่ตัวรูปทรงประหลาด ถ ้าทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศัย และภูเขาไฟทีอ่ยู่ไกลลบิ ภูมปิระเทศ

อันหลากหลายของทีน่ี่ซ ึง่ดเูหมอืนอยู่บนดาวดวงอืน่ยดืยาวเป็นระยะทางหลายกโิลเมตรระหว่าง Goreme และ 
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Uchisar แวะพักระหวา่งทางทีค่าเฟ่น่ารักๆ ใจกลางหุบเขา หุบเขา Pigeon Valley ไดช้ือ่นี้มาจากบา้นนกพริาบที่

สลักเขา้ไปในหนิ นกชนดินี้ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้ง่สารทีส่ าคัญส าหรับผูท้ีเ่คยอาศัยอยู่ในแถบนี้ และยังเป็นสตัวเ์ลีย้ง
อกีดว้ย ตอ่ดว้ย Pasabag หรอื Monk Valley หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ปลอ่งไฟรูปเห็ด เป็นเหมอืนแทน่ภเูขาสงูหัวทรง

รูปเห็ด มตี านานเลา่ขานวา่ St Simeon เป็นพระชือ่ดังเพราะมขีา่วลอืสะพัดไปวา่ ทา่นมพีลังวเิศษ จงึไดรั้บความ
สนใจจากชาวบา้น ทา่นเลยหลบหนีมาอยู่อย่างสนัโดษบนหนึง่ในปลอ่งไฟนางฟ้ากับสานุศษิย ์และจะลงมาเอา

อาหารเทา่นัน้ ทีส่ าคัญโดดเดน่คอืหนิรูปอฐูหมอบอยู่มขีนาดใหญ่ชมพูเหมอืนอูฐของจรงิเป็นอย่างมาก จากนัน้
น าท่านชม โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village ที่หมู่บา้น

เครื่องปั้นดนิเผาอวานอส สนิคา้คุณภาพด ีและ ขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย และ 

หมูบ่า้นโบราณทีอ่ชุหซิาร ์(Uchisar) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 

ทีพ่กั  Ramada Plaza Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 
 
 

วนัที ่5 คปัปำโดเกยี - คอนยำ่ - ปำมุคคำเล ่

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya เป็นเมอืงบนเขาสงู อดตีเมืองหลวงโบราณของชาวเตริ์ก นับเป็นเมอืง
อารยธรรมโลกทีส่ าคัญ มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรม์ากมาย ระหวา่งทางแวะชม คาราวานสไรน์ ทีพั่ก

แรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภัณฑเ์มฟลานา 
(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิ(Whirling Dervishes) โดยการเดนิหมุน

เป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา 
1,0001 คนื ก่อนทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่ สว่นหนึ่งของพพิธิภัณฑ์

เป็นสสุานของเมฟานา เจลาเลดดนิ ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับประดา

ฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตา ซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
และบตุรของเมฟลานาดว้ย ซึง่เลา่กันวา่กอ่ตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษใน

ศาสนาอสิลามซึง่ก าเนดิในอัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอนยา่ตามค าเชญิของสลุตา่นเซลจูค เพือ่เขยีนบท
กวลีกึลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สยีชวีติลงในปี 1273 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิ
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว

หมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เชือ่กันวา่น ้าพุรอ้นดังกลา่วรักษาโรคได ้ จงึไดส้รา้ง เมอืงฮี

เยราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแหง่หนึง่ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน 
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ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
ทีพ่กั  Pam Thermal Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัที ่6 ปำมุกคำเล ่- อนัตลัยำ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางเพือ่ชม Cotton Castle ปราสาทปยุฝ้าย มหัศจรรยค์วามงามธรรมชาตแิบบแปลกๆ ดนิแดนมรดก

โลกทีม่ลีักษณะเป็นหนา้ผาหนิปูนสขีาวลดหลั่นกันประหนึ่งเดนิอยู่บนชัน้เมฆ ในบรเิวณดา้นล่างของแต่ละชัน้ 

เป็นแอง่น ้าแร่ชัน้ดเีรียกว่า ทราเวอไทน์ (Travertine Hot Spring) ทีถู่กใชเ้ป็นสปาธรรมชาตมิาตัง้แต่อดตีกาล 
นอกจากนัน้ในบรเิวณไมไ่กลกนัก็เป็นทีต่ัง้ของเมอืงโรมันโบราณ เฮยีราโปลสิ (Hierapolis) บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ฐาน

วหิารอะพอลโล โรงอาบน ้าโรมันโบราณ โรงละครกลางแจง้ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล และซากโบสถเ์ก่าสมัยไบ
เซนไทน ์

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอันตัลยา Antalya เมืองท่องเทีย่วชายทะเล ทีต่ัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

(Mediterranean Sea) ซึง่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องตรุก ีเป็นอกีหนึง่เมอืงประวตัศิาสตร์ ซึง่สามารถยอ้นกลับ
ไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขา และทอ้ง

ทะเลอันงดงาม จนนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกย่องว่าเป็นรเิวยีร่าแห่งตรุกเีลยทเีดยีว ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วในเมอืงอันตัลยานัน้ แน่นอนวา่ในชว่งฤดรูอ้น หรอืราวๆเดอืนเมษายน ถอืวา่เป็นหนึง่ในเวลาทีด่ทีีส่ดุใน

การเยีย่มชมเมอืง ซึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงนัน้ก็มทีัง้สว่นทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร์ ทีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่กุแหง่หนึง่ของโลก น าทา่นเดนิทางไปเยอืน ประตเูฮเด
รยีน (Hadrian's Gate) ประตชูยั ซึง่สรา้งขึน้ตาม ชือ่ของ จักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน (Roman emperor Hadrian) 

ในชว่งศตวรรษที ่2 โดยประตูนัน้ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประตู ซึง่ถอืว่าเป็นประตูทีส่วยทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของตรุุก ีชม เมอืงทา่ Kaleici, Antalya ทีม่คีวามสวยงามและส าคัญแหง่หนึง่ในเมอืงอัลตลัยา 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  Ramada Plaza Lara Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที ่7 อนัตลัยำ - อลัมำต ี

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสูท่า่อากาศยาน อนัตลัยา ประเทศตรุก ี

 
13:40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC916 

 
21:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่8 อลัมำต ี- สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA AIRLINES เทีย่วบนิที ่KC931 
 

08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีำ่ 
- 

เดอืน  มถินุำยน 

15 ม.ิย. 60 - 22 ม.ิย. 60  35,999 35,999 35,999 8,900 - 

เดอืน  กรกฎำคม 

06 ก.ค. 60 - 13 ก.ค. 60  35,999 35,999 35,999 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
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 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA AIRLINES 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดำว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทำ่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
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เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมำยเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 

กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 
ชือ่ – นำมสกลุผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     
วนัเดนิทำง *:     

 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  
1. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
2. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
3. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนือ้ววั ☐  ไมท่ำนเนือ้หมู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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